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      फफिं सेंत फान घो याचा जन्म 1853 साली नेदरलँड देशात 
झाला. तो एका उदार धमोपदेशकाचा आणि तयािंच्या दयाळू 
पत्नीचा थोरला मलुगा होता. फफिं सेंतला आपल्या गावची शदु्ध 
हवा आणि सयूयप्रकाश खूप आवडत असे. ऋतुिंचे बदलत ेरिंग 
पाहून तो हरखून जात असे. तयािंच्या प्रततमा तयाच्या मनात 
घर करून राहात.     

   वयाच्या सोळाव्या वर्षी फफिंसेंत घराबाहेर पडून एका 
कलाववके्रतयाकड ेकाम करू लागला. कामातनममत्त तो पॅररस 
आणि लिंडन शहरािंत फफरला. पि निंतर तयाला, या नोकरीत 
आपि वेळ फुकट घालवतोय, असिं वाटू लागलिं. तयाला 
आपल्या वडडलािंसारखिंच धमोपदेशक बनावसिं वाटू लागलिं.      

पररचय 



प्राथयना आणि बटाटे 

  “तलुा धमोपदेशक बनायचिं असेल तर आधी लॅटटन आणि ग्रीक 
भार्षा मशकून घे,” मशक्षकािंनी फफिंसेंतला समजावलिं, “मेहनत केली 
नाहीस तर त ूकधीही परीक्षा उत्तीिय होऊ शकिार नाहीस.” 

   फफिंसेंतने उसासा टाकला. तयाला धाममयक मशक्षि घेण्यात आनिंद 
ममळत नव्हता. तयामळेु अभ्यासात तो मागे पडला. “प्रभ ूयेश ू
शबदािंनी नव्हे, तर तयाच्या चािंगल्या कृतयािंमधून बोलला,” फफिंसेंतने 
आपलिं मत मािंडलिं, “मला तयाच्यासारखिं बनावसिं वाटतिंय. आपलिं 
आयषु्य दसुऱयािंसाठी समवपयत करावसिं वाटतिंय.” 

   वदृ्ध मशक्षकािंनी मान हलवली, “मला ठाऊक आहे, तलुा 
आयषु्यात चािंगलिं काही करायचिंय. पि इथे तलुा आमच्या तनयमािंचिं 
पालन कराविं लागेल, अभ्यास करावा लागेल.” 

  फफिंसेंत ततथून तनघून गेला. आपला मागय योग्य आहे, याची 
तयाला खात्री होती. तयाला आपलिं स्वप्न पिूय करण्यासाठी 
थोर ववद्वान बनण्याची गरज वाटत नव्हती.  

   परीक्षेत अपयश आल्यावर तयाने आपल्या आईवडडलािंना 
अमभमान वाटेल असिं काही करण्याचा दृढ तनश्चय केला.   

   अखेरीस, तयाला अशी सिंधी ममळाली.  

   चचयने फफिंसेंतला बेल्ल्जयमच्या गावािंमधल्या खािीिंमध्ये 
प्रवचनिं देण्यासाठी पाठवलिं. ततथे लोक जममनीखाली 
उिं दरासारखिं सरपटत काम करत फकिं वा शतेािंमध्ये बटाटे 
उकरून काढत.   



   फफिं सेंतएवढिं कष्ट ततथे कुिीही उपसत नसत. फफिं सेंत खूप 
उशीरापयतं काम करत असे. जममनीखाली असरुक्षक्षत 
वातावरिात व अिंधारात काम करिाऱया भकेुल्या लोकािंना 
तो आपल्याकडचिं सारिं काही दान करत असे. तयाने आपलिं 
अन्न, कपड ेअसिं शक्य तततकिं  तयािंना देऊन टाकलिं.  

  ततथे तयाचे केस अस्ताव्यस्त वाढले. तो 
बजुगावण्यासारखा टदस ूलागला. बऱयाचदा तो आजारी पडत 
अस.े तयाच्या कुटुिंबबयािंना तयाची काळजी वाटू लागली.  

“बबचारा फफिंसेंत, तो खूप कष्ट करतो. तयाला या ल्स्थतीतनू 
बाहेर कसिं काढाविं?” तयाची आई उसासे टाकत म्हित असे.  

  “मी तयाला पत्र मलहीतो,” फफिंसेंतचा भाऊ, थथओ म्हिाला, 
“थचत्रािंचिं जग, ताज्या रिंगािंचा वास हे सारिं तयाला फकती आवडायचिं! 
तयाला मी याची आठवि करून देईन.” 

      आणि फफिंसेंतच्या स्मतृी जाग्या झाल्या. नरैाश्येच्या गततेनू 
बाहेर येऊन तयाने जे जे पाटहलिं होतिं त ेत ेथचबत्रत केलिं. आणि 
जसजसिं तो थचत्रिं काढू लागला, तसतसिं तयाच्यात त्राि सिंचारू 
लागलिं.  
   आपि धमोपदेशक नाही तर कलाकार आहोत, असिं तयाला 
वाटू लागलिं. फफिं सेंतला तयाच्या आयषु्याची टदशा ममळाली. पि हा 
मागय काही सोपा नव्हता.  

फफिं सेंत बेल्ल्जयममधील खािकामासाठी ओळखल्या जािाऱया बोररनेज 
या ल्जल्यात राटहला. तथेील खािमजूर खूप गरीब होत ेआणि पोट 
भरण्यासाठी तयािंना अपार कष्ट करावे लागत. ल्िया आणि मुलािंना 

आपली घरिं उबदार ठेवण्यासाठी कोळशाच ेतुकड ेशोधावे लागत. गरम 
बटाटे हेच तयािंचिं रोजचिं अन्न होतिं. निंतर फफिं सेंतने द पोटॅटो इटसय 

(बटाटे खािारे) नावाच्या थचत्रात या भुकेल्या लोकािंचिं आयुष्य थचबत्रत 
केलिं.  

 



थचत्रकलेची ओळख 

      फफिं सेंतने कलाकार म्हिनू यशस्वी होऊन दाखवण्याचा 
तनधायर केला, “मी भरपरू सराव करेन आणि एक उतकृष्ट 
थचत्रकार बननू दाखवेन.”  
   पि सराव करण्याआधी तयाला थचत्रकलचेी बारीकसारीक 
अिंगे मशकावी लागिार होती. “मी देखावा थचबत्रत करण्यासाठी 
एक चौकट वापरतोय,” तयाने थथओला मलटहलिं, “ही चौकट 
अततशय उपयकु्त आहे. चौकटीमळेु मी नल्जकच्या आणि 
दरूच्या वस्त ूअथधक अचूकपिे दाखव ूशकतो. आणि सध्या 
मी थचत्रकार अटँॉन मॉवेकडहेी थचत्रकला मशकतोय.” 

  पढुल्या काही वर्षांत फफिंसेंतने तयाला भरुळ घालिाऱया 
देखाव्यािंची थचत्रिं काढली. टहवाळ्याच्या टदवसािंत आभाळाच्या 
पार्श्यभमूीवर टदसिाऱया ववलो झाडािंच्या कृश फािंद्या, वेली-
गवतापासनू बनलेली पक्षयािंची घरटी, फक्त मशजवललेे बटाटे 
खाऊन जगिारे अधयपोटी खािकामगार……अशी अनेक थचत्रिं तो 
काढत गेला.    

      हळूहळू तयाच्या थचत्रािंमध्ये सधुारिा होत गेल्या. तो 
अथधकाथधक मशकण्यासाठी तयार झाला. मग तो थचत्रकला 
मशकण्यासाठी अटँवपय शहरात गेला. “मी पवूीच्या थचत्रकारािंची 
थचत्रिं पाहून मशकेन आणि तयातनू स्वत: उत्तमोत्तम थचत्रिं 
काढेन,” तो मोठ्या आतमववर्श्ासाने म्हिू लागला. 



    पि पनु्हा ठरवल्याप्रमािे काही 
झालिं नाही.  

  “तलुा नीट रिंगवता येत नाही 
असिं टदसतिं,” फफिंसेंतच्या 
मशक्षकािंनी कुरकुर केली, “त ू
घाईघाईत थचत्र रिंगवतोस आणि 
आमचे तनयमसदु्धा पाळत 
नाहीस.”  

     मग मशक्षकािंनी तयाला सावकाशपिे, सिंयमाने बारीकबारीक 
गोष्टी कशा रिंगवायच्या त ेमशकवलिं. तयािंनी तयाला दगडािंच्या 
मशल्पािंची थचत्रिं काढायलाही मशकवलिं.   

  “हे बघ,” तयािंनी फफिंसेंतला एक थचत्र दाखवत म्हटलिं, “सुिंदर 
मलुायम पषृ्ठभाग. फफक्कट गलुाबी रिंग. असिं रिंगवत जा.” 

“पि मला खरीखुरी मािसिं 
थचबत्रत करायचीयत,” 
फफिंसेंतने तयािंना ववरोध 
दशयवत म्हटलिं, “मला दररोज 
एक नवीन ताजिं थचत्र 
रिंगवायचिंय. मला बाहेर 
उन्हात बसनू पळिारे ढग 
आणि चमचमिारिं पािी 
थचबत्रत करायचिंय.” 

   फफिंसेंतच्या अनपुल्स्थतीत मशक्षकािंनी तयाच्या ववधानावर 
नापसिंती व्यक्त केली.  

   “फफिं सेंत कधीही थचत्रकार बन ूशकिार नाही. तयाला 
खालच्या वगायत बसवललेिं बरिं!” त ेम्हिू लागले. 
    पि तोवर उशीर झाला होता. फफिं सेंत आपला 
बाडबबस्तरा घेऊन पॅररसला तयाचा भाऊ थथओ, याच्याकड े
राहायला गेला.  

फफिं सेंतनिंतर शेकडो वर्षें थचत्रकारािंनी फफिं सेंतच्या चौकटीचा उपयोग 
केला. फफिं सेंतची ही चौकट जिू तयाच्यासाठीच बनली होती. या 
चौकटीमुळे तयाला थचत्रात वस्तू जवळ वा दरू दाखवििं शक्य 

झालिं. पि एखादा देखावा तयाने चौकटीमशवाय थचबत्रत केला की 
तयाला जास्त आनिंद वाटत असे. 



पॅररसमधील थचत्रिं 
   फफिंसेंतने दोन वर्ष ेजगातील काही महान थचत्रकािंरासोबत 
काम केलिं. तो जॉजसे सीराट आणि हेन्री द टुलसु-लटेु्रक यािंना 
भेटला. त ेनेहमीच नवनव्या कल्पनािंवर काम करायला उतसकु 
असत. तसेदु्धा फफिंसेंतसारखिं आजचा टदवस, आत्ताचा क्षि 
थचबत्रत करायला ततपर असत.   

   “आता मला तनयम मोडायला न घाबरिाऱया या ल्जविंत 
कलाकारािंकडून मशकायला ममळेल,” फफिंसेंतला वाटू लागलिं.  

   पॅररसमध्ये फफरताना फफिंसेंतला जपानी थचत्रकारािंच्या 
कामाची पद्धत पाहायला ममळाली. तयाला तयािंच्या 
थचत्रािंमध्ये मोकळ्या पषृ्ठभागावर साधेसरळ आकार 
ठळकपिे रिंगवलेले टदसले. 
    “तयािंच्या थचत्रािंमधला रेर्षािंचा प्रवाहीपिा आणि 
उठावदार नक्षी खूप छान आहे,” फफिंसेंत स्वत:शी 
बडबडला, “ काहीतरी करून बऱयापकैी पसैा कमवायला 
हवा. ही थचत्रिं खरेदी करायला हवीत.” 



  आता फफिंसेंत थचत्र रिंगवण्यासाठी 
उजळ आणि प्रसन्न वाटिारे रिंग 
वापरू लागला. तयाने पवनचक्कया 
आणि पॅररसमधील रहदारी थचबत्रत 
केली. जाडसर ब्रश आणि सपाट चाकू 
वापरून तो थचत्रात रिंगाचे जाड थर 
देऊ लागला. “तनसगायत ववववध रिंगािंची 
एवढी उधळि असताना गळुगळुीत 
पषृ्ठभाग आणि फफक्कट रिंगाची 
गरजच काय?!” तो म्हिे.  

जॉजेस सीराट या थचत्रकाराने रिंगािंच ेसूक्षम टठपके वापरून थचत्रिं 
काढली. टुलसु-लुटे्रक यािंनी गायक आणि नतयक यािंची थचत्रिं काढली 
तसेच सुरेख मभत्तीथचत्रिं काढली. हे दोन्ही कलाकार “इिंपे्रशतनस्ट” 
(प्रभाववादी) नावाच्या एका गटाशी सिंबिंधीत होते. फफिं सेंत फान 

घोसारख्या प्रभाववादी व्यडक्तलाही मोकळ्या हवेत पटापट थचत्रकाम 
करायला आवडत असे. पटहल्याप्रथम तज्ञ लोक तयाच्या थचत्रािंना 
पाहून नाक मुरडत. पि हीच थचत्रिं आज जगात सवायत लोकवप्रय 

आहेत.  

 अल्सयमधील सूययप्रकाश 

     दक्षक्षि फ्रान्समधील अल्सय शहरात जात असताना 
फफिंसेंतला आपलिं उज्ज्वल भववतव्य टदस ूलागलिं. त े
वसिंत ऋतचुे टदवस होत ेआणि चोहीकड ेबाग-
बगीच्यािंमध्ये फुलािंना बहर आला होता.  

   फफिंसेंत आपला ब्रश हातात धरून सयूोदयापासनू 
सयूायस्तापयतं थचत्रिं काढू लागला. तथेील सौम्य 
हवामान आणि स्वच्छ सयूयप्रकाश तयाला ताजिंतवानिं 
करत असे. तो ममत्रािंना म्हित असे,“ मला थचत्रिं 
काढायला टदवस परुत नाही. प्रतयेक झाड, तयाची 
प्रतयेक शाखा, प्रतयेक फळाचिं थचत्र मला काढायचिंय.” 

पि पनु्हा फफिंसेंतला आिखी काही वेगळिं करण्याची उमी वाटू 
लागली. तो तयाच्या भावाला म्हिाला, “तलुा आता स्वत:चिं 
स्थान तनमायि करण्याची गरज आहे. आणि मलाही आझे पिंख 
पसरायचे आहेत.” 



     फफिं सेंतने अल्सयमध्ये येताना सोबत जपानी थचत्रिं आिली 
होती. तयाने अल्सयमधील झाडिं जपानी थचत्रािंसारखी 
रिंगवली. मग तो स्वत:शीच म्हिाला, “हे छान झालिं. 
आता ही थचत्रिं ठळक, उजळ आणि साधीसरळ वाटतात.” 

   आपले जुने मशक्षक अटँॉन मॉवे यािंच्या तनधनाच्या 
बातमीने फफिंसेंतला खूप द:ुख झालिं. आपल्या भावना व्यक्त 
करण्यासाठी तयाला एक कल्पना सचुली. “अटँॉन यािंच्या 
पत्नीला मी माझिं सवोतकृष्ट थचत्र पाठवेन. माझिं पीच 
झाडाचिं थचत्रिं जपानी थचत्रासारखिंच आहे. एक टदवस अटँॉन 
यािंची पत्नी या थचत्रामळेु श्रीमिंत बनेल,” फफिंसेंत स्वत:शी 
कुजबजुला. 

   थचत्रिं काढताकाढता फफिंसेंतचा 
आतमववर्श्ास वाढत गेला. पि 
तयाचा थचत्रकलचेा अभ्यास आणि 
सराव तनरिंतर सरुू राटहला. सिंधी 
ममळाल्यावर फफिंसेंत पोस्टमन, 
सतैनक, कॅफेत राहािारी काळ्या 
केसािंची मटहला या तयाच्या 
ममत्रमिंडळीिंची थचत्र ेकाढत असे. 
आणि ममत्रािंकड ेवेळ नसेल तर तो 
स्वत:चिंच थचत्र काढत बसे.  



     फळीवर रिंग घेताना फफिंसेंत स्वप्निं पाहात असे. तयाने 
एकदा थथओला म्हटलिं, “एक ना एक टदवस अल्सयमध्ये 
मी थचत्रकारािंचिं एक घराििं तनमायि करेन. पॅररसमधली 
माझी जुनी ममत्रमिंडळी इथे येतील आणि हा माझा 
दक्षक्षिेचा स्टुडडओ बनेल. आम्ही सारे एकत्र स्वच्छ 
सयूयप्रकाशात थचत्रिं काढू. एकमेकािंना सवोतकृष्ट थचत्र 
काढण्यासाठी प्रेरिा देऊ. मी हे स्वप्न प्रतयक्षात 
आिण्यासाठी आतरु झालोय.” 

जपानी थचत्रकला अद्ययावत आणि लोकवप्रय होती. श्रीमिंत लोक 
आपल्या घरािंना जपानी अलिंकारािंनी सजवत असत. फफिं सेंतला 
स्वत:कडील जपानी लाकडी ठशािंचा सिंग्रह अतयिंत वप्रय होता.  
तयाला तयािंची नक्कल करायला आवडे. तयाने तयाच्या अनेक 
थचत्रािंमध्ये पार्श्यभूमीवर अशा ठशािंचा वापर केलेला टदसतो.    

सूययफुलिं 
   उन्हाळ्याच्या टदवसािंत सयूयफुलिं आपल्या सोनेरी 
पाकळ्या पसरव ूलागल्या. तयािंनी आपलिं मखु सयूायच्या 
टदशनेे वळवताच फफिंसेंतचे डोळे चमकले. तयाला एक 
कल्पना सचुली.  

   तयाने थथओला ही कल्पना सािंथगतली, “मी एका उिंच 
इमारतीत राहातोय. याला मी ‘वपवळिं घर’ असिं नाव 
टदलिंय. पल गोगे हा थचत्रकार माझ्यासारखाच गरीब आहे. 
तयाला मी माझ्यासोबत राहायला बोलावलिं तर आम्ही 
घरभाडिं वाटून घेऊ शकतो. हळूहळू आिखी काही थचत्रकार 
आम्हाला येऊन ममळतील. ही सिंख्या मग वाढतच राहील.” 



     उते्तल्जत होऊन फफिंसेंत आपलिं घर सजव ूलागला आणि 
बडबडू लागला, “सयूयफुलिं! मी सयूयफुलािंची थचत्र काढायला 
हवीत. तयािंचा वपवळा रिंग जीवनाचा, आनिंदाचा आणि उजेचा 
रिंग आहे. मी घराच्या मभिंतीिंना या आनिंदाच्या फुलािंनी रिंगवनू 
टाकेन.” 

   टदवसा फफिंसेंत सयूयफुलािंच्या ववशाल गचु्छािंची थचत्रिं काढत 
बसे. रात्री तो अल्सयमधले झोपाळलेले कॅफे थचबत्रत करत   
        अस.े कॅफेच्या आतील टदव्यािंचा उजेड तो उग्र       
            रिंगात रिंगवत असे. तर बाहेरच्या टेबलािंवर  
              ताऱयािंचा लकुलकुता प्रकाश दाखवत असे.   

    फफिं सेंतने थथओला एकदा मलटहलिं, “माझ्या मनात दोन 
ववचार नेहमी सिंघर्षय करत असतात. कधीकधी मला खपू 
ओरडावसिं आणि फकिं चाळावसिं वाटतिं कारि मी खूप गरीब 
आहे. तर कधी मला आनिंदाने गाििं गिुगिुावसिं वाटतिं 
कारि जग खूप सुिंदर आहे.” 

   फफिंसेंतला आपली थचत्रिं ववकून बऱयापकैी पसैा कमवावासिं 
खूप वाटे. काही थचत्रिं ववकून तयाने तयाची कजय फेडली. काही 
थचत्रािंनी तयाने आपलिं घर उजळलिं. तर कधीतरी आपलिं मोल 
जगाला कळेल, याची वाट बघत काही थचत्रिं टढगाऱयात पडून 
राटहली.  



     ऑक्टोबरमध्ये फफिंसेंतने आपल्या बेडरूमचिं थचत्र काढलिं. 
बेडरुम कसिं असाविं, याचिं स्पष्ट थचत्र तयाच्या मनात होतिं. 
आपल्या भावाला तयाने तयाची कच्ची रुपरेर्षा पाठवली.  
“थचत्रातलिं बेडरुम अततशय शािंत, तनवािंत असेल. तयाच्या मभ िंती 
जािंभळ्या आणि फरशा लाल दाखवेन. बबछान्याचिं लाकूड आणि 
खुच्याय लोण्यासारख्या वपवळ्याधम्मक दाखवेन. माझ्या बिंद 
बेडरुममधलिं सगळिं काही जपानी थचत्रासारखिं शािंत असेल.” 

  फफिंसेंतचिं घर तयाचा                ममत्र गोगेच्या 
स्वागतासाठी तयार                   झालिं. फफिंसेंतचिं स्वप्न 
वास्तवात उतरतिंय,                     असिं वाटू लागलिं.  

 ब्रशने रिंगाच ेलगद्यासारखे जाड फटकारे मारले तर तयाला “इम्पॅस्टो” 
शैली म्हितात. फफिं सेंतला ही शैली पसिंत होती. यामुळे थचत्राला 

खोली, पोत आणि ल्जविंतपिा ममळतो, असिं तयाला वाटे. कधीकधी 
तो ट्यूबमधील रिंग चाकूवर घेऊन थचत्र रिंगवत असे तर कधी थेट 

ट्यूब दाबून थचत्रामध्ये रिंग भरत असे.  

दोन खुच्याय 

   पल गोगे अल्सयमध्ये आला तवे्हा फफिंसेंतला फार 
आनिंद झाला. तयाला आपल्या या ममत्राला रात्रीचे कॅफे, 
रोमन सिंस्कृतीचे अवशरे्ष, टहरवेगार बगीचे असिं बरिंच 
काही दाखवायचिं होतिं.   

   त ेपानगळीचे टदवस होत.े रात्र लवकर होत असे. 
फफिं सेंत आणि गोगे रात्री उशीरापयतं गप्पा मारत. 
सरुुवातीला सगळिं ठीकठाक चाललिं होतिं. दोघािंमध्ये काही 
मतभेद जरूर होत.े पि त ेकाही अनपेक्षक्षत नव्हतिं.  



      फफिंसेंतने एकदा आपल्या ममत्रािंना अमभमानाने सािंथगतलिं, “गोगेने 
माझिं थचत्र काढलिंय. तयात तयाने वेगळीच कल्पना लढवलीय. मला 
सयूयफुलािंसोबत दाखवलिंय....पि.....”. फफिं सेंतच्या चेहऱयावर नाराजी 
पसरली, “मी थचत्रात काहीसा वेडगळ वाटतोय.”  

   फार पवूी लिंडनमध्ये पाटहलेलिं एक थचत्र फफिंसेंतला आठवलिं. 
तयात चाल्सय डडकन्सची ररकामी खुची कोरली होती. फकती 
साधीसरळ कल्पना! पि तया थचत्रात खूप अथय दडला होता.   

   “मी आणि गोगे फकती भन्नाट आहोत, हे मी जगाला दाखवनू    
                           देईन,” फफिं सेंतने म्हटलिं.  

   प्रथम तयाने सतुळीने बनलेल्या स्वत:च्या साध्या 
लाकडी खुचीचिं थचत्रिं काढलिं. ही खचुी प्रसन्न वपवळ्या रिंगात 
तयाने रिंगवली. खुचीवर एक थचरूट दाखवली. मग तयाने 
गोगेची शोमभविंत लाल खचुी रिंगवली. या खुचीचे हात 
वक्राकार होत.े या खुचीवर तयाने पसु्तकिं  आणि पेटती 
मेिबत्ती दाखवली.  

   यानिंतर फफिंसेंत आणि गोगेमधील सिंबिंध तािले गेले. 
लहानसहान बाबीिंवर तयािंच्यात मतभेद होऊ लागले. हळूहळू 
तयािंच्यातील कलह ववकोपाला गेला.    



     “त ूघाईघाईत कसिंतरी रिंगवतोस आणि तलुा वपवळ्या रिंगाचा 
जास्तच लळा आहे,” गोगे तक्रार करू लागला. फफिंसेंतची खोली 
अव्यवल्स्थत आणि अस्वच्छ असे. गोगेला त ेपसिंत नसे. 
   “त ूसतत नाववन्य शोधत असतोस. तझूा तझु्या स्मतृीवर 
अतत ववर्श्ास आहे आणि तलुा लाल रिंगाचा जास्तच लळा आहे,” 
फफिंसेंतने आपल्यावरील टटकेला प्रतयतु्तर टदलिं. 
  “तलुा तयाचा त्रास होत असेल तर मी घर सोडून तनघनू 
जातो,” गोगे गरुगरुला.  
   फफिंसेंतचिं ह्रदय धडधडू लागलिं, “नाही, आपि टीम म्हिून 
काम करायचिं ठरवलिंय. त ूसोडून गेलास तर माझ्या दक्षक्षिेतल्या 
स्टुडडओचिं काय होईल? त ूजाऊ शकत नाहीस.” 

  “मी चाललो,” असिं म्हिनू 
गोगे बाहेर पडला.  

   फफिं सेंतला आजुबाजचुिं जग 
ववखुरत चालल्यागत वाटलिं. 
“सगळे मला सोडून 
चाललेयत. थथओ लग्न 
करतोय. आता गोगे सोडून 
गेला. इतकिं च काय, माझिं 
स्वप्नसदु्धा क्षीि होत 
चाललिंय,” फफिंसेंतच्या मनात 
आलिं.  



  

      फफिं सेंतला टेबलवर एक चाकू चमकताना टदसला. तयाने 
झडप घालनू तो ताबयात घेतला. “मी या साऱयािंना द:ुख 
देईन,” म्हित तो ओरडू लागला. मग चवताळून तयाने 
आपल्या डाव्या कानाचा तकुडा कापनू टाकला. 
   दारावर पोस्टमन आला तवे्हा तयाला फफिंसेंतच्या कानातनू 
खूप सारिं रक्त वाहून गेल्याचिं टदसलिं. फफिं सेंतला हॉस्पीटलमध्ये 
घेऊन जाविं लागलिं. फफिं सेंतचिं, वपवळ्या घराचा स्टुडडओ 
बनवण्याचिं                       स्वप्न अपरुिंच राटहलिं. 

आयुष्यभर फफिं सेंतने पुस्तकिं  वाचण्याचा छिंद जोपासला. चाल्सय 
डडकन्स हे तयाच ेआवडत ेलेखक होते. ‘डले्व्हड कॉपरफफल्ड’ 

सारख्या कथािंमध्ये भरपूर सिंघर्षय आहे. पि तयात गरीबीसारख्या 
सिंवेदनशील ववर्षयालाही हात घातला होता. फफिं सेंतला या कथेचिं 
बरिंच कौतुक होतिं. जेव्हा तयाने लुक फफल्डसेच े‘द एम्प्टी चअेर’  

पुस्तक पाटहलिं तवे्हा तयाने स्वत:साठी त ेववकत घेतलिं.    

हॉस्पीटलचा बगीचा 
   थथओ आपल्या भावाला बघण्यासाठी धावतपळत 
हॉस्पीटलमध्ये आला. जानेवारीपयतं फफिंसेंतची तबयेत बरीच 
सधुारली. मग तो स्वत:चिं एक देखििं थचत्र काढू लागला. 
आजसदु्धा हे थचत्र आपल्याला पाहायला ममळू शकतिं. यात 
फफिंसेंत खूप शािंत टदसतो. तयाच्या चेहऱयावरील सफेद मलमपट्टी 
कलारमसकािंना तयाच्या वेदनािंचिं स्मरि करून देतात. 
   तो पनु्हा सयूयफुलािंचे गचु्छ रिंगव ूलागला. पि अल्सयच्या 
काही लोकािंना तयाची भीती वाटू लागली.  
   “तो वेडा मािसू आहे. तयाने स्वत:वरच चाकूने वार केले. 
आता तो कुिावर वार करेल?” लोक किं ड्या वपकव ूलागले. 
यामळेु फफिंसेंत जवळच्या सेंट रेमी प्रािंतातील हॉस्पीटलमध्ये 
दाखल झाला.   



        हॉस्पीटलच्या वातावरिात सरुुवातीला फफिंसेंतला खपू भय 
वाटलिं. तथेील रुग्िािंच ेचेहरे भावनाशनू्य होत.े तयािंच्या हातािंचे 
स्पशय तनजीव होत.े स्वत:ला द:ुखात गरुफटून घेण्यामशवाय 
आिखी काही काम तयािंना येत नव्हतिं.  

   पि फफिंसेंत कधीही दीघय काळ ररकामा बसिाऱयािंतला 
नव्हता. तयाला डॉक्टरािंमध्येच ममत्र ममळाले. जिंगलामध्ये व 
टहरव्यागार बगीचामध्ये मनाला शािंती ममळाली. लवकरच 
तयाने तनळ्या रिंगािंची बबुबळुिं, वाकडीततकडी ऑमलव्हची झाडिं, 
नागमोड्या टहरव्या ज्वाळािंसारखी उिंच सरुुची झाडिं यािंची थचत्रिं 
काढली.  

  “फफिं सेंतला एखाद्या सुिंदर गोष्टीतनू स्फूती ममळेल, असिं 
मला वाटतिं,” थथओ आपल्या नव्या पत्नीला, जोहानाला 
म्हिाला, “मी तयाला तयाच्या आवडतया थचत्रािंच्या काही 
प्रती पाठवतो. तयाला गसु्ताव डोअरची काळ्या-पािंढऱया 
रिंगातली कोरीव थचत्रिं आणि ममलेटची शतेात काम 
करिाऱया लोकािंची थचत्रिं खूप आवडतात.” 

      थथओकडून आलेली ही थचत्रिं पाहून फफिंसेंतला खूप 
आनिंद झाला. तो म्हिाला, “मी अशाच पद्धतीची थचत्रिं 
काढेन. पि मी तयािंना ल्जविंत करेन. तयािंच्यात पोत 
भरेन, भरपरू रिंग ओतने.” 



     हॉस्पीटलच्या णखन्न चार मभ िंततमध्ये फफिंसेंतने इतर 
थचत्रकारािंच्या थचत्रािंना ल्जविंत केलिं. तयाने स्वत:ही काही 
नवी थचत्रिं रिंगवली. “फार वर्षांपासनू मला मध्यरात्रीचिं 
आभाळ रिंगवायचिं होतिं. आता माझ्याकड ेरिंग आहेत 
आणि वेळसदु्धा!” हॉस्पीटलच्या बगीच्यात उभिं राहून तो 
स्वत:शीच बडबडला.   

   उतसाहाने तयाने थचत्रिं रिंगवण्यास सरुुवात केली. द 
स्टारी नाइट हे थचत्र रिंगवनू पिूय झाल्यावरच तयाने 
रिंगाचा ब्रश खाली ठेवला.  

   ब्रश खाली ठेवल्यावर तयाने ल्स्मत केलिं. भोवऱयागत 
प्रकाशरचना आणि उिंचच उिंच झाडािंमळेु तयाचिं थचत्रिं रुक्ष आणि 
रोमािंचक वाटत होतिं. थचत्रात आभाळाखाली गावातील घरिं आणि 
चचयचा मनोरा टदसत होता. त ेपाहून तयाला नेदरलँडमधील 
बालपिीच्या घराची आठवि झाली.    

   लवकरच तो तयाच्या आजारपिातनू मकु्त होईल आणि 
बाहेरच्या जगात स्वतिंत्रपिे जग ूशकेल, अशी आशा वाटू                    
लागली.  

फफिं सेंतला आपल्या आवडतया थचत्रकारािंच्या थचत्रािंची नक्कल 
करायला खूप आवड.े तयाला ममलेटची थचत्रिं पसिंत होती. कारि 
तया थचत्रािंमधील मािसिं गरीब टदसली तरी खूप स्वामभमानी 
आणि प्रततवष्ठत वाटत. तयाला डोअरची थचत्रिंसुद्धा आवडत. 
कारि तयाच्या थचत्रािंमध्ये इमारती व सुिंदर देखाव्यािंऐवजी 

तुरुिं ग कोठड्या व ममलन रस्त ेरिंगवलेले असत.  



कष्टाचिं चीज 

  “फफिं सेंत! त ूकल्पना करू शकतोस, मी काय बातमी 
आिलीय!” थथओ फफिंसेंतला भेटायला सेंट रेमीमध्ये 
आला. “अल्बटय ऑररयर नावाच्या व्यडक्तने तझुी काही 
थचत्रिं पाटहली. ती तयाला अद्भतु वाटली. तयाने तयावर 
छान समीक्षाही मलटहलीय. बघ फफिंसेंत, आता त ूप्रमसद्ध 
होत चाललायस.” 

  फफिंसेंतने मान हलवली, “हा अल्बटयचा दयाळूपिा आहे. 
प्रदशयनात माझ्या थचत्रािंपेक्षा चािंगल्या दजायची थचत्रिंसदु्धा 
आहेत.” 

   तरीही ती बातमी फफिंसेंतची उमेद वाढविारी होती. 
आिखीही काही चािंगल्या बातम्या येिार होतया.  
काही आठवड्यािंनिंतर, थथओला मलुगा झाला.  

“माझ्या वप्रय जोहानाने एका गोंडस मलुाला जन्म 
टदलाय,” थथओने फफिंसेंतला मलटहलिं, “दोघा मायलेकरािंची 
तबयेत ठीक आहे.” 



     फफिं सेंतला भय होत ेकी जोहाना तयाच्या आणि 
थथओच्या नातयात दरी तनमायि करेल. पि जोहाना फार 
प्रेमळ, समिंजस व मोठ्या मनाची होती. ततने आणि 
थथओने तयािंच्या मलुाचिं नाव तनवडलिं - फफिं सेंत.  

  हे ऐकून फफिंसेंतला फार आनिंद झाला. “ही माझ्यासाठी 
आनिंदाची गोष्ट आहे. माझा हा छोटा पतुण्या सदोदीत 
सखुात राहो. जोहानाला स्वत:ची काळजी घ्यायला सािंग. 
खाण्यावपण्याकड ेलक्ष द्यायला सािंग,” फफिंसेंतने थथओला 
मलटहलिं. 

     फफिं सेंत पनु्हा मानमसक आजाराने ग्रस्त झाला. पि माचय 
मटहन्यात काही आशादायक घडलिं.  

     “मी तझुिं एक थचत्रिं ववकलिंय,” थथओने अतयानिंदाने भावाला 
मलटहलिं, “त ूअल्सयमध्ये रिंगवलेलिं रेड वाईनयाडय हे थचत्र ववकलिं 
गेलिंय. आता लवकरच त ूश्रीमिंत होशील.” 

      फफिं सेंतला आता बरिं वाटू लागलिं. मे मटहन्यात तो 
हॉस्पीटलमधून बाहेर पडला. तातकाळ तो आपल्या तान्या 
पतुण्याला बघायला पॅररसला गेला.  



    “फफिं सेंत!” जोहाना आनिंदाने फकिं चाळली, “त ूतर 
थथओपेक्षा जास्त तनरोगी आणि मजबतू टदसतोयस!”      
  फफिंसेंत भावाच्या घरी गेला तवे्हा खूप आश्चययचफकत 
झाला. ततथे सवयत्र तयाने रिंगवलेली थचत्रिंच टदसत होती. 
द पोटॅटो इटसय, लँडस्केप्स फ्रॉम अल्सय, बलॉसममिंग 
ऑचायड्यस या थचत्रािंनी मभ िंत सजली होती. बरीचशी थचत्रिं 
पलिंगाच्या खाली आणि फतनयचरच्या मागे ठेवली होती. 
जोहानाने आपल्या दीराला त ेघर स्वत:चिंच वाटेल अशी 
तजवीज केली होती.  

  तरीही तीन टदवसािंनी फफिं सेंत तया भरल्या घरातून 
बाहेर तनघाला. तयाला तयाचा स्वत:चा मागय शोधायचा 
होता. तो आता उत्तरेला ऑव्हसुयरॉईज नावाच्या शहरात 
गेला. ततथे तयाचा डॉक्टर ममत्र पॉल गॅशते राहात 
होता. तो फफिंसेंतवर उपचार करिार होता.  

काही लोकािंच्या मते, फफिं सेंतने तयाच्या जीवनकाळात फक्त 
एकच थचत्रिं ववकलिं. कदाथचत तयाची इतर थचत्रिं थथओने 

ववकली असावीत. एका वदृ्धाने फफिं सेंतच्या द हेग या थचत्राच्या 
बारा प्रती खरेदी केल्या. फफिं सेंत आपली थचत्रिं ववकून कज ं
चुकवत असे. पि थथओने उदारहस्त ेकेलेल्या पैशाच्या 

मदतीववना फफिं सेंतला यश ममळू शकलिं नसतिं.     

 



व्हीटफफल्ड्स ववद क्रोज 

  फफिंसेंतला काय समस्या होती? कदाथचत तो खूप थकला 
होता. कदाथचत तयाला फेफरिं येण्याचा आजार असावा. हा 
आजार आकल्स्मक हल्ला करतो आणि उन्हाळ्यातील 
वादळवाऱयासारखा पटकन गायब होतो.   

  कुिी ठामपिे हे सािंग ूशकत नाही. फफिं सेंतने आपल्या 
नव्या घरात पवूीपेक्षा जास्त मेहनत केली. “मी दररोज एक 
थचत्र रिंगवतोय. एक क्षिही मी वाया घालवत नाटहए,” तयाने 
थथओला मलटहलिं.  

  डॉ. गॅशते मला 
वडडलािंसारखे आहेत. त े
माझ्या कामाचिं कौतकु 
करतात. मी तयािंचिं थचत्र 
बनवाविं, अशी तयािंची 
इच्छा आहे. थचत्रात 
तयािंना मी दयाळू आणि 
थचिंतनशील दाखवेन. 
तयािंना तयािंची आवडती 
टोपीसदु्धा घालायला 
सािंगेन. 

  थथओ आणि जोहाना आपल्या मलुासोबत ऑव्हरला 
गेले तवे्हा फफिंसेंत स्टेशनवर एक अमलू्य भेट घेऊन 
उभा होता. “ही बघ गिंमत! माझ्या वप्रय पुतण्यासाठी 
पक्षयािंचिं घरटिं आिलिंय मी.” मग तो छोट्या फफिंसेंतला 
डॉ. गॅशते यािंच्या बागेत घेऊन गेला. ततथे एक 
भयानक कोंबडा पाहून त ेमूल घाबरलिं आणि रडू 
लागलिं.   



    पि पनु्हा गोष्टी हाताबाहेर जाऊ लागल्या. “माझिं डोकिं  
सतत गरगरतिं. तमु्ही लवकरात लवकर येऊन मला भेटून 
जा,” तयाने थथओ आणि जोहानाला मलटहलिं. पि ती दोघिं 
आपल्या कामात व्यस्त होती. मशवाय थथओसदु्धा आजारी 
होता.  

  “आता मला पवूीपेक्षा जास्त कष्ट केलिं पाटहजे. प्रतयेक 
मोकळा क्षि मी भरून काढला पाटहजे,” फफिंसेंत स्वत:शीच 
बडबडू लागला. शक्य होताच तो बाहेर जाऊन 
ऑव्हरमधील गव्हाच्या शतेािंचिं थचत्र काढत बस ूलागला.. 

  “इथलिं आभाळ करडिं आहे,” फफिंसेंतने आपल्या कुटुिंबबयािंना 
मलटहलिं. अल्सयमधला स्वच्छ, मोकळा सयूयप्रकाश तयाला इथे 
टदसत नव्हता. तयाचिं नरैाश्य ढगािंसारखिं वाढत गेलिं. याचा 
पररिाम म्हिून की काय, तथेील स्थातनक चचयचिं थचत्र 
काढताना तयाने तयात गडद आणि उदास रिंग वापरले.  

   शवेटी, हे सारिं तयाला असय झालिं. भोवळ आलेल्या 
अवस्थेत चालतचालत तो शहरातनू एका मक्याच्या शतेात 
गेला. ततथे तयाने स्वत:च्या पोटात बिंदकुीची गोळी मारून 
घेतली. तो ततथे लगेच मेला नाही. तयाला तयाच्या बेडरूमध्ये 
नेण्यात आलिं. दोन टदवस तो अतयिंत वाईट अवस्थेत होता. 
थथओच्या कुशीत तयाला मरि आलिं. तयाच्या कपड्यािंमध्ये 
तयाने मलटहलेली एक थचठ्ठी ममळाली. तयात मलटहलिं होतिं,   

      “मला वाटतिं, मी माझ्या कामासाठी माझा जीव धोक्यात 
घालतोय…..” 



     फफिं सेंतने थचत्रिं काढण्यासाठी आपलिं सवयस्व टदलिं. तयाचिं 
सवायत प्रमसद्ध आणि सवायत शवेटचिं थचत्र होतिं - व्हीटफफल्ड्स 
ववद क्रोज. या थचत्रात तयाने, वाऱयाच्या झोतावर झुलिारिं 
वपवळिं गवत आणि उदासवाण्या आभाळातनू तयािंच्यावर 
झडप घालिारे काळे गडद पिंख दाखवले.  

  फफिंसेंतचा मतृय ूझाला तवे्हा तो फक्त 37 वर्षांचा होता. 
तयाच्यानिंतर केवळ सहाच मटहन्यात थथओचाही मतृय ूझाला.   

  दोघा भावािंचिं दफन शजेारीशजेारी केलिं. पि आजही 
दोघािंचिं अल्स्ततव जािवतिं त ेजोहानाने तयािंच्याबद्दल 
मलटहलेल्या कहाण्यािंमधून, दोघा भावािंनी एकमेकािंना 
मलटहलेल्या पत्रािंमधून आणि जगभरची कलादालनिं 
ममरविाऱया फफिंसेंतच्या लखलखीत, नाट्यमय 
थचत्रािंमधून!    

फफिं सेंतच ेअनेक जुने ममत्र तयाच्या अिंततम सिंस्कारसमयी उपल्स्थत 
होत.े यात पॅररसच ेथचत्रकारही सामील होत.े तयािंनी फफिं सेंतच्या 

कबरीवर सूययफुलिं पसरली. भावाच्या पलिंगाखाली पडून राटहलेल्या 
थचत्रािंचा हा तनमायता आज जगातील एक महान थचत्रकार म्हिून 

ओळखला जातो.   

कधीकाळी नापसिंत मशक्का असलेली तयाची थचत्रिं आज लाखो 
डॉलरना ववकली जातात. जगभरातील कलादालनिं फफिं सेंतची दृष्टी 

आणि आनिंदी सूययफुलािंनी उजळून तनघाली आहेत.  



फफिं सेंत फान घो याचा वारसा 

   फफिंसेंतच्या मतृयनूिंतर जोहानाने तयाची पत्रिं आणि थचत्रिं 
सािंभाळून ठेवली. एक ना एक टदवस जगाला तयाची महानता 
कळेल, असा ततला ववर्श्ास होता. ततचा ववर्श्ास साथय ठरला. 
ववसाव्या शतकाच्या सरुुवातीला फफिंसेंतचिं नाव प्रमसद्ध झालिं 
आणि तयाच्या थचत्रािंना उतकृष्ट कलाकृतीचा दजाय ममळाला.    

   कालािंतराने, शाळा-महाववद्यालयािंतनू फफिंसेंतच्या थचत्रािंचा 
अभ्यास होऊ लागला. तयाच्या असामान्य जीवनावर नाटक, 
मसनेमा, टेलीव्हीजन काययक्रम बन ूलागले. डॉन मॅल्क्लन याने 
फफिंसेंत या गीतातनू तयाच्या प्रततभेचा गौरव केला.   

   आजही फफिंसेंतच्या कामाची प्रशिंसा केली जात ेआणि 
तयाची थचत्रिं लाखो डॉलरमध्ये ववकली जातात. तयाच्या 
थचत्रािंचा सवायत मोठा सिंग्रह अॅमस्टरडॅम येथील फान घो 
सिंग्रहालयात पाहायला ममळतो. तयाचिं द यलो चेअर  हे थचत्र 
लिंडनच्या राष्ट्रीय कलादालनात आहे. 
   अनेक कलादालनािंमध्ये आणि भेटवस्तुिंच्या दकुानािंमध्ये 
आपि फफिंसेंतच्या थचत्रािंच्या प्रती खरेदी करू शकतो. 
कदाथचत, आनिंदी सूययफुले हे तयाचिं सवायत लोकवप्रय थचत्र 
आहे. अल्सयमधील आशनेे भारलेल्या वपवळ्या घरात तयाने हे 
थचत्र रिंगवलिं होतिं.    

1853, माचय 30  रोजी नेदरलँडमधील गू्रट झुिंडटय शहरात 
थथओडोरस फान घो आणि अनॅा कानेमलया काबयस या दािंपतयाघरी 
फफिं सेंतचा जन्म झाला.  

I857, 1 मे रोजी थथओ फान घो याचा जन्म झाला.  

1869 नेदरलँडमधील हेग येथील गुपील अँड सन्स या 
कलाववके्रतयाकड ेफफिं सेंत काम करू लागला.  

1872 फफिं सेंतने थथओला पत्रिं मलटहण्यास सुरूवात केली.  

1873 फफिं सेंतला कामासाठी लिंडन येथे पाठवण्यात आलिं. 
1876 फफिं सेंतने गुपील अँड सन्सची नोकरी सोडली. 
1877 फफिं सेंत अॅमस्टरडॅम येथे धमायचा अभ्यास करू लागला.  

1878 फफिं सेंत बेल्ल्जयममधील बोररनेज येथे गेला.  

1880 थचत्र काढण्यास सुरुवात.  

1885 द पोटॅटो इटसय हे थचत्र रिंगवलिं.  

1886 जानेवारी, अटँवपयमध्ये थचत्रकलेचा थोडक्यात अभ्यास.  
     फेब्रवुारी, फफिं सेंत थथओसोबत राहाण्यासाठी पॅररस येथे गेला.  

     थथओने तयाला “इिंपे्रशतनस्ट” थचत्रकारािंच्या प्रदशयनात नेलिं. 
1888 फफिं सेंत अल्सयमध्ये फफरला. “यलो हाऊस”मध्ये राटहला. पल 
गोगेही फफिं सेंतसोबत राटहला. फफिं सेंत व पलमध्ये कलह. फफिं सेंतने 
स्वत:चा कान कापनू घेतला.  

1889 फफिं सेंतने आपलिं सवायत प्रमसद्ध सूययफूल हे थचत्र पूिय केलिं. 
थथओने जोहाना बोंगरशी लग्न केलिं 
1890, जुलै 29 रोजी थथओच्या कुशीत फफिं सेंतचा मतृयू.  

1891, 25 जानेवारी रोजी थथओ फान घो याचा मतृयू.  

कालक्रम  



   फफिं सेंत फान घो याला थचत्रिं काढायला खपू आवडत 
अस.े पि कुिालाही तयाची थचत्रिं पसिंत पडत नसत. 
आपली थचत्रिं लोकवप्रय व्हावीत, असिं तयाला खपू वाटे. पि 
थचत्र काढििं हीच तयाच्यासाठी सवायथधक महत्त्वाची गोष्ट 
होती. तयाने अनेक थचत्रिं काढली. अगदी गव्हाची शतेिं, 
झाडिं, चमकदार वपवळी सूययफुलिं यािंचीही थचत्रिं तयाने 
काढली. 
   फान घो हा एक उतकृष्ट थचत्रकार होता. जगातील 
महान थचत्रकारािंमध्ये तयाची गिना होते. तयाच्या थचत्रािंना 
उतकृष्ट कलाकृतीचा दजाय टदला जातो. तयाची थचत्रिं लाखो 
डॉलरना ववकली जातात. हे पुस्तक अशा महान 
थचत्रकाराची कहािी ववशद करते.    

फफिं सेंत फान घो 


